
    
    
    

 : من سورة ا�قرةمن سورة ا�قرةمن سورة ا�قرةمن سورة ا�قرة    ������������موضوع ا�لقة تفس� اآلية ذات الرقم موضوع ا�لقة تفس� اآلية ذات الرقم موضوع ا�لقة تفس� اآلية ذات الرقم موضوع ا�لقة تفس� اآلية ذات الرقم 
ْن َعَرفَاٍت فَاْذُكُرواْ اهللا& {{{{يقول تعا!  فَْضتُم م0

َ
ب0ُكْم فَإَِذا أ ن ر& ْ فَْضًال م0 ن تَبْتَُغوا

َ
ْ اهللا& لَيَْس َعلَيُْكْم ُجنَاٌح أ ْن َعَرفَاٍت فَاْذُكُروا فَْضتُم م0

َ
ب0ُكْم فَإَِذا أ ن ر& ْ فَْضًال م0 ن تَبْتَُغوا

َ
ْ اهللا& لَيَْس َعلَيُْكْم ُجنَاٌح أ ْن َعَرفَاٍت فَاْذُكُروا فَْضتُم م0

َ
ب0ُكْم فَإَِذا أ ن ر& ْ فَْضًال م0 ن تَبْتَُغوا

َ
ْ اهللا& لَيَْس َعلَيُْكْم ُجنَاٌح أ ْن َعَرفَاٍت فَاْذُكُروا فَْضتُم م0

َ
ب0ُكْم فَإَِذا أ ن ر& ْ فَْضًال م0 ن تَبْتَُغوا

َ
لَيَْس َعلَيُْكْم ُجنَاٌح أ

ََراِم َواْذُكُروهُ َكَما َهَدا
ْ
ََراِم َواْذُكُروهُ َكَما َهَداِعنَد الَْمْشَعِر ا�
ْ
ََراِم َواْذُكُروهُ َكَما َهَداِعنَد الَْمْشَعِر ا�
ْ
ََراِم َواْذُكُروهُ َكَما َهَداِعنَد الَْمْشَعِر ا�
ْ
آلK0َ ِعنَد الَْمْشَعِر ا� ن َقبِْلِه لَِمَن الض& آلK0َ ُكْم َوPِن ُكنتُم م0 ن َقبِْلِه لَِمَن الض& آلK0َ ُكْم َوPِن ُكنتُم م0 ن َقبِْلِه لَِمَن الض& آلK0َ ُكْم َوPِن ُكنتُم م0 ن َقبِْلِه لَِمَن الض&      }}}}ُكْم َوPِن ُكنتُم م0

ما رواه ابن عباس ر\ اهللا عنهما قال Zنوا يتقون ا�يوع واYجارة W  سبب نزول هذه اآليةسبب نزول هذه اآليةسبب نزول هذه اآليةسبب نزول هذه اآلية    ◄
 .فcلت هذه اآلية ،ا`وسم ويقولون أيام ذكرٍ 

حرج W ا�يع والjاء W  فال ،اo لك ا�مد نعم mوز ا�يع والjاء واألخذ والعطاء W أيام ا�ج
 .ا�ج، ومن ا`نافع أيضا طلب العلم

ْ لَ لَ لَ لَ {{{{    وقوs تعا! ن تَبْتَُغوا
َ
ْ يَْس َعلَيُْكْم ُجنَاٌح أ ن تَبْتَُغوا
َ
ْ يَْس َعلَيُْكْم ُجنَاٌح أ ن تَبْتَُغوا
َ
ْ يَْس َعلَيُْكْم ُجنَاٌح أ ن تَبْتَُغوا
َ
 .ا`قصود بقوs أن تبتغوا أي تلتمسوا    }}}}يَْس َعلَيُْكْم ُجنَاٌح أ

ب0ُكمْ {{{{: وقوs تعا! ن ر& ب0ُكمْ فَْضًال م0 ن ر& ب0ُكمْ فَْضًال م0 ن ر& ب0ُكمْ فَْضًال م0 ن ر& سواًء W بيع أو  ،الفضل هو اYماس الرزق باYجارة والكسب wه }}}}فَْضًال م0
قال عليه الصالة  ،مثل ا~�ح وا�طبة ،ا�ي جاء ا~{ عنه يبتعد عنه ا`سلمبكن  ،|ارة}اء أو 
  ).نكح وال �طبنكح وال �طبنكح وال �طبنكح وال �طبنكح ا`حرم وال يُ نكح ا`حرم وال يُ نكح ا`حرم وال يُ نكح ا`حرم وال يُ ال يَ ال يَ ال يَ ال يَ ( :والسالم

ب0ُكمْ {{{{: قوs تعا! ْ فَْضًال م0ن ر& ن تَبْتَُغوا
َ
ب0ُكمْ لَيَْس َعلَيُْكْم ُجنَاٌح أ ْ فَْضًال م0ن ر& ن تَبْتَُغوا
َ
ب0ُكمْ لَيَْس َعلَيُْكْم ُجنَاٌح أ ْ فَْضًال م0ن ر& ن تَبْتَُغوا
َ
ب0ُكمْ لَيَْس َعلَيُْكْم ُجنَاٌح أ ْ فَْضًال م0ن ر& ن تَبْتَُغوا
َ
إضافة الفضل إ! اهللا سبحانه � و    }}}} لَيَْس َعلَيُْكْم ُجنَاٌح أ

ن غ0ْعَمٍة فَِمَن اهللا0 {{{{كما قال تعا!  ،بيان أن ا~عم وا��ات من اهللا تعا! وتعا! فيها ن غ0ْعَمٍة فَِمَن اهللا0 َوَما بُِكم م0 ن غ0ْعَمٍة فَِمَن اهللا0 َوَما بُِكم م0 ن غ0ْعَمٍة فَِمَن اهللا0 َوَما بُِكم م0 وقال  }}}}َوَما بُِكم م0
ْ نِْعَمَة اهللا0 الَ ُ�ُْصوَها{{{{ وا ْ نِْعَمَة اهللا0 الَ ُ�ُْصوَهاَوPِن َيُعد� وا ْ نِْعَمَة اهللا0 الَ ُ�ُْصوَهاَوPِن َيُعد� وا ْ نِْعَمَة اهللا0 الَ ُ�ُْصوَهاَوPِن َيُعد� وا األكل نعمة (و� أن العلماء ذكروا أن ا~عمة  وهنا فائدةوهنا فائدةوهنا فائدةوهنا فائدة    � }}}}َوPِن َيُعد�

 : إال بأمرينإال بأمرينإال بأمرينإال بأمرينال تتم ) والjب أو السلع
 وPذا، )يش�يهاس ال� السلعة(وجود ا`ثمن  ::::واألمر ا�ا�واألمر ا�ا�واألمر ا�ا�واألمر ا�ا� ،يش�ي به) ا`ال(وجود ا�من  :األمر األولاألمر األولاألمر األولاألمر األول

 .هللا تعا!ااجتمع األمران هذا فضل من 
ْن َعَرفَاٍت فففف{{{{قوs تعا!  فَْضتُم م0

َ
ْن َعَرفَاٍت إَِذا أ فَْضتُم م0
َ
ْن َعَرفَاٍت إَِذا أ فَْضتُم م0
َ
ْن َعَرفَاٍت إَِذا أ فَْضتُم م0
َ
وابن قتيبة s كتابان األول  ،ابن قتيبةابن قتيبةابن قتيبةابن قتيبةقاs  ،دفعتمدفعتمدفعتمدفعتمأفضتم بمع�  }}}}إَِذا أ

وهو عبداهللا بن مسلم بن قتيبة، وهذه ال�مة  ،،،،تفس� غريب القرآنتفس� غريب القرآنتفس� غريب القرآنتفس� غريب القرآن وا�ا� ،تأويل مش� القرآنتأويل مش� القرآنتأويل مش� القرآنتأويل مش� القرآن
    .القرآن غريب األقرب أنها من تفس�

ا�ديث بيقال أفاض القوم  ،دفعتم بك ةيقول أفضتم يع�  "معا� القرآن وPعرابه"W كتابه  الزجاجالزجاجالزجاجالزجاج
 ،اضة تناسب ا¨فع بك ةعظيم وهو أن اإلف �ظ ملحظاً  والزجاجوالزجاجوالزجاجوالزجاج ،إذا اندفعوا فيه وأك وا اY¤ف

     ....فيد االندفاع بك ة وهذا هو ا�اصلفيد االندفاع بك ة وهذا هو ا�اصلفيد االندفاع بك ة وهذا هو ا�اصلفيد االندفاع بك ة وهذا هو ا�اصلتألنها  اخت�ت هذه ال�مة او©ذ
اختلف بسبب اختلف بسبب اختلف بسبب اختلف بسبب  ،م�ن W ا�ل خارج حدود ا�رم ،ويقال عرفة عرفاتعرفاتعرفاتعرفاتيقال  }}}}َعَرفَاٍت َعَرفَاٍت َعَرفَاٍت َعَرفَاٍت {{{{    وقوs تعا!

    تسميتهتسميتهتسميتهتسميته
أ°  ،مناسك ا�ج يرى أن اهللا عز وجل `ا بعث ج®يل إ! إبراهيم فحج به وعلمه ::::القول األولالقول األولالقول األولالقول األول 

 ))))²±²±²±²±((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 



 .وهذا ال´م ليس s د³ل ،عرفة يتفسم ،عرفات فقال قد عرفت
قول غ� صحيح قول غ� صحيح قول غ� صحيح قول غ� صحيح وهذا أيضا  ،هابأنها سميت بعرفات الجتماع آدم وحواء وتعارفهما  :القول ا�ا�القول ا�ا�القول ا�ا�القول ا�ا� 

     ....العربالعربالعربالعرب    ههههوالصحيح أنه اسم عرفتوالصحيح أنه اسم عرفتوالصحيح أنه اسم عرفتوالصحيح أنه اسم عرفت    ،،،،ليس عليه د³ل wها أقوال إµائيليةليس عليه د³ل wها أقوال إµائيليةليس عليه د³ل wها أقوال إµائيليةليس عليه د³ل wها أقوال إµائيلية
ََرامِ فَاْذُكُرواْ اهللا& فَاْذُكُرواْ اهللا& فَاْذُكُرواْ اهللا& فَاْذُكُرواْ اهللا& {{{{ وقوs تعا!

ْ
ََرامِ  ِعنَد الَْمْشَعِر ا�
ْ
ََرامِ  ِعنَد الَْمْشَعِر ا�
ْ
ََرامِ  ِعنَد الَْمْشَعِر ا�
ْ
و©ا أسماء تس¶  ،وا`راد به مزدلفة ،علمهو المَ `شعر `شعر `شعر `شعر ا }}}} ِعنَد الَْمْشَعِر ا�

وا`قام وا`بيت وا¨¹ء من  ،وا`شعر س¸ بذلك ألن الصالة عنده ،،،،وا`شعر ا�راموا`شعر ا�راموا`شعر ا�راموا`شعر ا�رام    ،،،،و·عو·عو·عو·ع    ،،،،مزدلفةمزدلفةمزدلفةمزدلفة
مزدلفة وهو واجب وا`راد أن اإلنسان يبيت ³لة العيد ب ،وسميت ºمع أيضا ،معالم ا�ج وهو مزدلفة

ومنهم ر¼ن ر¼ن ر¼ن ر¼ن ومنهم من قال أنها  سنةسنةسنةسنةواختلف W حكمها من العلماء من قال أنها  ،ا�ج من واجبات
  ....والراجح أنه واجب من واجبات ا�جوالراجح أنه واجب من واجبات ا�جوالراجح أنه واجب من واجبات ا�جوالراجح أنه واجب من واجبات ا�ج ،اجباجباجباجبوووومن قال أنها 

    ا�كر؟ا�كر؟ا�كر؟ا�كر؟    ما الفائدة من تكريرما الفائدة من تكريرما الفائدة من تكريرما الفائدة من تكريرفإن قيل  ،أي جزاء هدايته لكم }}}}َواْذُكُروهُ َكَما َهَداُكمْ َواْذُكُروهُ َكَما َهَداُكمْ َواْذُكُروهُ َكَما َهَداُكمْ َواْذُكُروهُ َكَما َهَداُكمْ {{{{قوs تعا! 
 ::::ةةةةأجيب عليه بأربعة أجوبأجيب عليه بأربعة أجوبأجيب عليه بأربعة أجوبأجيب عليه بأربعة أجوب، تكرر مرتانتكرر مرتانتكرر مرتانتكرر مرتانفقد فقد فقد فقد 
o    أنه كرر للمبالغة أنه كرر للمبالغة أنه كرر للمبالغة أنه كرر للمبالغة  ::::األولاألولاألولاألول W W W Wاألمر بهاألمر بهاألمر بهاألمر به.... 
o    فا`ع� اذكروه بتوحيده كما  فحسن تكريرهفحسن تكريرهفحسن تكريرهفحسن تكريره    ،،،،ا�ا� ما لم يصل با�كر األولا�ا� ما لم يصل با�كر األولا�ا� ما لم يصل با�كر األولا�ا� ما لم يصل با�كر األول    ل با�كرل با�كرل با�كرل با�كرَص َص َص َص أنه وَ أنه وَ أنه وَ أنه وَ  ::::ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�

 .يع� أن ا�كر مطلوب ،ذكر¼م بهدايته
o    حديث  ،ذكرا بعد ذكر وا`ع� اذكروه ،أنه كرره ³دل ¾ مواصلتهأنه كرره ³دل ¾ مواصلتهأنه كرره ³دل ¾ مواصلتهأنه كرره ³دل ¾ مواصلته    ::::ا�الثا�الثا�الثا�الث W ابن مسعود ابن مسعود ابن مسعود ابن مسعود جاء

 ،وÁن يسمع ا`ل¿ فال ينكر عليه ،وÁن يك® ،أن الرسول صÀ اهللا عليه وسلم Zن يل¿وأنس وأنس وأنس وأنس 
 .ألن هذا وقت ذكر، وأعظم ا�كر اYلبية واYكب� واYهليلوا`ك® فال ينكر عليه، 

o    أن ا�كر أن ا�كر أن ا�كر أن ا�كر  ::::الرابعالرابعالرابعالرابع W W W Wفاذكروا اهللا عند ا`شعر ا� sفاذكروا اهللا عند ا`شعر ا�قو sفاذكروا اهللا عند ا`شعر ا�قو sفاذكروا اهللا عند ا`شعر ا�قو sمع  رام هو صالة ا`غرب والعشاءرام هو صالة ا`غرب والعشاءرام هو صالة ا`غرب والعشاءرام هو صالة ا`غرب والعشاءقوm اللتان
 العيد، ا`فعول عند الوقوف بمزدلفة غداة هو ا�كروا�كر W قوs كما هداكم  ،بينهما W مزدلفة

اYأكيد اYأكيد اYأكيد اYأكيد ووووعلم أن ا`قصود اYكرار علم أن ا`قصود اYكرار علم أن ا`قصود اYكرار علم أن ا`قصود اYكرار أأأأواألقرب واهللا واألقرب واهللا واألقرب واهللا واألقرب واهللا  ،يع� أن ا�كر األول صالة ا`غرب والعشاء
     ....عنهعنهعنهعنهوأن ا�اج ال ينقطع وأن ا�اج ال ينقطع وأن ا�اج ال ينقطع وأن ا�اج ال ينقطع     ،،،،واYواصل W ا�كرواYواصل W ا�كرواYواصل W ا�كرواYواصل W ا�كر

آلK0َ {{{{قوs تعا!  آلK0َ َوPِن ُكنتُم م0ن َقبِْلِه لَِمَن الض& آلK0َ َوPِن ُكنتُم م0ن َقبِْلِه لَِمَن الض& آلK0َ َوPِن ُكنتُم م0ن َقبِْلِه لَِمَن الض& ن َقبِْلِه يعود إ! من؟ }}}}َوPِن ُكنتُم م0ن َقبِْلِه لَِمَن الض& ن َقبِْلِه يعود إ! من؟الضم� هنا W قوs م0 ن َقبِْلِه يعود إ! من؟الضم� هنا W قوs م0 ن َقبِْلِه يعود إ! من؟الضم� هنا W قوs م0 اختلف W اختلف W اختلف W اختلف W  الضم� هنا W قوs م0
    ذلك ¾ ثالثة أقوالذلك ¾ ثالثة أقوالذلك ¾ ثالثة أقوالذلك ¾ ثالثة أقوال

 .هذا قاs ابن عباسهذا قاs ابن عباسهذا قاs ابن عباسهذا قاs ابن عباس وهذا صحيح، أنه يرجع إ! اإلسالمأنه يرجع إ! اإلسالمأنه يرجع إ! اإلسالمأنه يرجع إ! اإلسالم: القول األولالقول األولالقول األولالقول األول •
 .قوالن متقاربانقوالن متقاربانقوالن متقاربانقوالن متقاربانالالالالأي قبل ا©داية وهذان أي قبل ا©داية وهذان أي قبل ا©داية وهذان أي قبل ا©داية وهذان     ،،،،أنه يرجع إ! ا©دىأنه يرجع إ! ا©دىأنه يرجع إ! ا©دىأنه يرجع إ! ا©دى: القول ا�ا�القول ا�ا�القول ا�ا�القول ا�ا� •
وهذا وهذا وهذا وهذا     ،،،،وهذه األقوال wها صحيحوهذه األقوال wها صحيحوهذه األقوال wها صحيحوهذه األقوال wها صحيح قاs سفيان ا�وريقاs سفيان ا�وريقاs سفيان ا�وريقاs سفيان ا�وري ،،،،أنها ترجع إ! القرآنأنها ترجع إ! القرآنأنها ترجع إ! القرآنأنها ترجع إ! القرآن    ::::القول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الث •

آلK0َ {{{{، االختالف يسميه العلماء اختالف اYنوعاالختالف يسميه العلماء اختالف اYنوعاالختالف يسميه العلماء اختالف اYنوعاالختالف يسميه العلماء اختالف اYنوع آلK0َ لَِمَن الض& آلK0َ لَِمَن الض& آلK0َ لَِمَن الض&   ....من ا©الكKمن ا©الكKمن ا©الكKمن ا©الكK: أي  }}}}لَِمَن الض&
أما الوقوف  ،وذكر مزدلفةوذكر مزدلفةوذكر مزدلفةوذكر مزدلفة    ،،،،بعرفةبعرفةبعرفةبعرفةذكر الوقوف ذكر الوقوف ذكر الوقوف ذكر الوقوف  ،شارت إ! نسكK من مناسك ا�جأوهذه اآليات 

 ا¨خول W النسك، والوقوف بعرفةا¨خول W النسك، والوقوف بعرفةا¨خول W النسك، والوقوف بعرفةا¨خول W النسك، والوقوف بعرفة: وأرÁن ا�ج كما ذكر العلماء أربعةوأرÁن ا�ج كما ذكر العلماء أربعةوأرÁن ا�ج كما ذكر العلماء أربعةوأرÁن ا�ج كما ذكر العلماء أربعةفهو أعظم أرÁن ا�ج،  بعرفة
لقوs عليه وسÅ ا�ج، وأعظمها الوقوف بعرفة، وسÅ ا�ج، وأعظمها الوقوف بعرفة، وسÅ ا�ج، وأعظمها الوقوف بعرفة، وسÅ ا�ج، وأعظمها الوقوف بعرفة، ويس¶ بطواف الزيارة أو ا�ج،  وطواف االفاضة،وطواف االفاضة،وطواف االفاضة،وطواف االفاضة،



زالت `ا بت s خيمة W نمرة، ثم عرفة وÆُ  إ!ل ، وا~¿ عندما وص) ا�ج عرفةا�ج عرفةا�ج عرفةا�ج عرفة(الصالة والسالم 
KقامتPوقت الظهر بأذان واحد و W Kوالع¤ ر¼عت Kالظهر ر¼عت Àلم (ولم يتنفل  ،الشمس ص

وأشهد  ،وقبل ذلك خطب ا~اس خطبة عظيمة بK فيها معالم ا¨ين وأسس الjيعة ،)يصِل الرواتب
وقفت هاهنا وعرفة wها موقف، وارفعوا عن وقفت هاهنا وعرفة wها موقف، وارفعوا عن وقفت هاهنا وعرفة wها موقف، وارفعوا عن وقفت هاهنا وعرفة wها موقف، وارفعوا عن : (ة، وقالا~اس ¾ ذلك، ثم �ول بعد ذلك إ! عرف

ويسأs ويطيل  هأمر أن ال يبÈ فيه أحد، وقف يذكر اهللا ويدعو ،وهو وادي معروف) بطن عرنةبطن عرنةبطن عرنةبطن عرنة
    ن اهللا يcل W عشية عرفة،ن اهللا يcل W عشية عرفة،ن اهللا يcل W عشية عرفة،ن اهللا يcل W عشية عرفة،PPPPأك  من يوم يعتق فيه عبيده من يوم عرفة، وأك  من يوم يعتق فيه عبيده من يوم عرفة، وأك  من يوم يعتق فيه عبيده من يوم عرفة، وأك  من يوم يعتق فيه عبيده من يوم عرفة، و    ماماماما: (ا¨¹ء، وهو القائل

، ما أرد هؤالء، أشهدكم ، ما أرد هؤالء، أشهدكم ، ما أرد هؤالء، أشهدكم ، ما أرد هؤالء، أشهدكم غ®اً غ®اً غ®اً غ®اً     يقول ©م انظروا عبادي أتوÊ شعثاً يقول ©م انظروا عبادي أتوÊ شعثاً يقول ©م انظروا عبادي أتوÊ شعثاً يقول ©م انظروا عبادي أتوÊ شعثاً السماء والسماء والسماء والسماء و    فيبا� بأهل األرض أهَل فيبا� بأهل األرض أهَل فيبا� بأهل األرض أهَل فيبا� بأهل األرض أهَل 
قلت أنا قلت أنا قلت أنا قلت أنا     وخ� ماوخ� ماوخ� ماوخ� ما ،خ� ا¨¹ء د¹ء يوم عرفةخ� ا¨¹ء د¹ء يوم عرفةخ� ا¨¹ء د¹ء يوم عرفةخ� ا¨¹ء د¹ء يوم عرفة: (وا~¿ عليه الصالة والسالم يقول) أ� قد غفرت ©مأ� قد غفرت ©مأ� قد غفرت ©مأ� قد غفرت ©م
Ìوا~بيون من قبÌوا~بيون من قبÌوا~بيون من قبÌء قدير    ::::وا~بيون من قبÍ Î ¾ ا�مد، وهو sا`لك و s ،s إال اهللا وحده ال }يك Ï ء قديرالÍ Î ¾ ا�مد، وهو sا`لك و s ،s إال اهللا وحده ال }يك Ï ء قديرالÍ Î ¾ ا�مد، وهو sا`لك و s ،s إال اهللا وحده ال }يك Ï ء قديرالÍ Î ¾ ا�مد، وهو sا`لك و s ،s إال اهللا وحده ال }يك Ï وقد، ) ال

  .)هذا ما فيه د¹ء: (قائل يقول
Kا¨¹ء ¾ نوعKا¨¹ء ¾ نوعKا¨¹ء ¾ نوعKمثل يا ::::ود¹ء مسألةود¹ء مسألةود¹ء مسألةود¹ء مسألةهو هذا ويتضمن سؤال اهللا عز وجل،  ،،،،د¹ء عبادةد¹ء عبادةد¹ء عبادةد¹ء عبادة ا¨¹ء ¾ نوع  �Ðرب ار

، وÁن ا~¿ يدعو رافعا وأما صعود جبل الرÐة فهذا ليس عليه د³لوأما صعود جبل الرÐة فهذا ليس عليه د³لوأما صعود جبل الرÐة فهذا ليس عليه د³لوأما صعود جبل الرÐة فهذا ليس عليه د³لرب ارزق� وÑو ذلك،  ويا
مرتفعة وهذا wه Õال ي�ك ا¨¹ء إ! أن يديه؛ بل إذا سقط خطام ا~اقة أخذه بيد وا³د األخرى 

وأما الوقوف إ! غروب الشمس فواجب، أما وقت الوقوف وأما الوقوف إ! غروب الشمس فواجب، أما وقت الوقوف وأما الوقوف إ! غروب الشمس فواجب، أما وقت الوقوف وأما الوقوف إ! غروب الشمس فواجب، أما وقت الوقوف     ،،،،الوقوف بعرفة ر¼نالوقوف بعرفة ر¼نالوقوف بعرفة ر¼نالوقوف بعرفة ر¼نغربت الشمس، 
عليه ا~¿ ا`زاÐة،  ميكون بالسكينة والوقار وعدو إ! مزدلفة االندفاعثم     ،،،،يستمر إ! الفجريستمر إ! الفجريستمر إ! الفجريستمر إ! الفجر

ن ثم أقام فصÀ ا`غرب ثالث ر¼عات، ثم أقام الصالة والسالم وصل إ! مزدلفة وأمر ا`ؤذن أن يؤذ
يصلون  ا�انية وصÀ العشاء ر¼عتK، ولم يفعل مثل ما يفعلون ا�جاج أنهم يلقطون ا�× أول ما

، `ا ر¼ب لقط ا�× بK مزدلفة وم�لقط ا�× بK مزدلفة وم�لقط ا�× بK مزدلفة وم�لقط ا�× بK مزدلفة وم�    فهذا من ا�طأ، فا~¿ لم يلقط ا�× من مزدلفة، مزدلفة،
 Î حال ال يوجد د³ل ¾ �ديد أخذ ا�× من هنا وطلعت الشمس أخذ ا�× W الطريق، ¾

¾ ثالثة أقوال ¾ ثالثة أقوال ¾ ثالثة أقوال ¾ ثالثة أقوال وا`بيت W مزدلفة وا`بيت W مزدلفة وا`بيت W مزدلفة وا`بيت W مزدلفة بات عليه الصالة والسالم تلك الليلة W مزدلفة، وأو هناك، 
    ::::مشهورةمشهورةمشهورةمشهورة

والراجح والراجح والراجح والراجح  أنه ر¼ن من أرÁن ا�ج،أنه ر¼ن من أرÁن ا�ج،أنه ر¼ن من أرÁن ا�ج،أنه ر¼ن من أرÁن ا�ج، :القول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الثو أنه واجب،أنه واجب،أنه واجب،أنه واجب، :القول ا�ا�القول ا�ا�القول ا�ا�القول ا�ا�أنه سنة، أنه سنة، أنه سنة، أنه سنة،  :األولاألولاألولاألولالقول القول القول القول     
 .من العلماء أنه واجب من واجبات ا�جمن العلماء أنه واجب من واجبات ا�جمن العلماء أنه واجب من واجبات ا�جمن العلماء أنه واجب من واجبات ا�ج    وا�ي رجحه كث�اوا�ي رجحه كث�اوا�ي رجحه كث�اوا�ي رجحه كث�ا

، ؟))))W مبيته W مزدلفةW مبيته W مزدلفةW مبيته W مزدلفةW مبيته W مزدلفة((((قام آخر تلك الليلة قام آخر تلك الليلة قام آخر تلك الليلة قام آخر تلك الليلة هل هل هل هل هل أوتر ا~¿ عليه الصالة والسالم هل أوتر ا~¿ عليه الصالة والسالم هل أوتر ا~¿ عليه الصالة والسالم هل أوتر ا~¿ عليه الصالة والسالم ::::    اختلف العلماءاختلف العلماءاختلف العلماءاختلف العلماء
حØا وال حØا وال حØا وال حØا وال     حديث جابر ماورد فيه أنه أوتر آخر الليل، لكن دلت السنة بعمومها أنه لم ي�ك الوتر ال

، وأذن للضعفاء من النساء و¼بار السن )يوتر فليس منايوتر فليس منايوتر فليس منايوتر فليس منا    الوتر حق من لمالوتر حق من لمالوتر حق من لمالوتر حق من لم: (، وهو القائلااااسفرسفرسفرسفر
، وأما من ليس ابن عباسابن عباسابن عباسابن عباسوÚن دفعوا  ،والصبيان `ا ذهب نصف الليل وÙب القمر أن يدفعوا إ! م�

بضعيف ونشيط يبيت W مزدلفة إ! الفجر، ويصÌ الفجر فيها، ويذكر اهللا كما فعل عليه الصالة 
فَاْذُكُرواْ اهللا& ِعنَد الَْمْشَعِر فَاْذُكُرواْ اهللا& ِعنَد الَْمْشَعِر فَاْذُكُرواْ اهللا& ِعنَد الَْمْشَعِر فَاْذُكُرواْ اهللا& ِعنَد الَْمْشَعِر {{{{وهو ا`راد هنا " حÛ أسفر جدا "ا�ديث  ذكر اهللا كما جاء W والسالم،



ََرامِ 
ْ
ََرامِ ا�
ْ
ََرامِ ا�
ْ
ََرامِ ا�
ْ
ال يلزم ا~اس أن يأتوا ويصلوا W ا`سجد ويذكروا اهللا، هذا ف، وPن Zن ا`قصود هنا ا`سجدوPن Zن ا`قصود هنا ا`سجدوPن Zن ا`قصود هنا ا`سجدوPن Zن ا`قصود هنا ا`سجد }}}}ا�

 ،ك®يفيه مشقة وتكليف للناس ما ال يطيقون، ولكن ا�اج يذكر اهللا W م�نه يصÌ الفجر و
ويك  من ذكر اهللا حÛ يسفر جدا، إذا  ،ويسأل اهللا القبول ،ويصÌ ¾ ا~¿ ،ويل¿ ،ويقرأ القرآن

أسفر جدا انطلق إ! م�، و�ية م� كما قال العلماء � رÜ ·رة العقبة، فإذا أ° من مزدلفة 
كة يرميها بسبعة ستأتيه الصغرى ثم الوسطى ثم الك®ى العقبة و� األخ�ة و� األقرب إ! م

قال العلماء تنقطع اYلبية W ا�ج عند رÜ ·رة قال العلماء تنقطع اYلبية W ا�ج عند رÜ ·رة قال العلماء تنقطع اYلبية W ا�ج عند رÜ ·رة قال العلماء تنقطع اYلبية W ا�ج عند رÜ ·رة حصيات، هنا إذا جاء عند الرÜ تنقطع اYلبية، 
رÜ ثم  ،بيت بمزدلفةا` :قد أدى واجب من واجبات ا�جيكون ك® مع Î ح×، فبهذا ي، فقبةقبةقبةقبةالعالعالعالع

 ·رة العقبة، كما سيأÞ بيانه W ا�لقات القادمة بإذن اهللا
 


